SINTE-WATTE?
SINTE-METTE!
Voorleestekst
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Simon en Anne zijn pas verhuisd. Ze wonen nu in
Mechelen. De stad ziet er heel leuk uit en hun nieuwe huis is super. Zouden ze snel vrienden maken?
Deze ochtend vond Simon een briefje in de bus.

Papa weet ook niet wat Sinte-Mette betekent.
Misschien kunnen we het opzoeken? Met haar
wijsvinger tikt Anne op het toetsenbord:
S I N T E M E T T E.

“Komen jullie vanavond mee om Sinte-Mette te
zingen? Zorg dat je goed verkleed bent. Tom, de
buurjongen.”

“Kijk, hier staat iets! Sinte-Mette is een andere
naam voor Sint-Maarten. Elk jaar, op 11 november,
viert Mechelen het feest van Sinte-Mette. Kinderen
verkleden zich dan als Sint-Maarten. Ze gaan van
deur tot deur om te zingen en verzamelen snoep
als beloning.”

SINTE-WATTE?
SINTE-METTE!
Voorleestekst

Sinte-Mette? Daar hebben Simon en Anne nog
nooit van gehoord. Verkleden? Leuk! Maar hoe?

We moeten ons verkleden in Sint-Maarten!
En dan krijgen we snoep! Anne is in de
wolken. Maar hoe ziet Sint-Maarten er uit?
Simon leest verder.

3

4

5

Heel lang geleden werd in het land Hongarije een
jongen geboren. Zijn vader hoopte dat zijn zoon op
een dag soldaat zou worden. Daarom noemde hij
hem Maarten. Want Maarten betekent ‘de moedige’. Vijftien jaar later kwam de droom van de vader
uit.

Net voor de winter stuurde de keizer Maarten naar
Frankrijk. Samen met zijn soldaten reisde hij door
sneeuw en wind. Het was een zware tocht, maar
iedereen hielp elkaar. Uiteindelijk kwamen ze goed
aan in de stad Amiens.

Toen Maarten de volgende ochtend wakker werd,
nam hij een belangrijke beslissing. Van nu af aan
wilde hij alleen nog goeddoen.

Maarten ging werken voor het Romeinse leger
en beloofde trouw te vechten voor de keizer.
Hij kreeg een prachtige rode mantel, een zwaard,
een schild en een helm.
Na enkele jaren werd hij kapitein en had hij het
bevel over wel 100 soldaten.

Bij de stadspoort zat een man te bedelen. Hij had
weinig kleren aan en bibberde van de kou. “Geef
mij een beetje geld, alsjeblieft.” Maarten gaf altijd
geld aan de armen. Maar na de lange tocht was
alles op. Hoe kon hij deze man helpen?
Maarten nam zijn zwaard en sneed zonder
aarzelen zijn mantel in twee stukken. De ene helft
gaf hij aan de arme man. De andere helft hield hij
zelf.
De mensen lachten hem uit. “Wat een dommerik!
Nu hebben ze alle twee koud.” Maarten trok er zich
niets van aan.

Hij bracht de keizer zo snel mogelijk op de hoogte
en gaf zijn wapens en kledij terug aan het leger.
Maarten trok nu rond van dorp tot dorp. Hij hielp
arme kinderen, bezocht de zieken en verzamelde
eten voor wie niets had.
Enkele jaren later werd hij bisschop in de Franse
stad Tours. Hij kreeg een staf en een mijter.
Iedereen hield van Maarten.
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Bisschop Maarten stierf op 11 november. Hij werd
80 jaar oud. Duizenden mannen, vrouwen en
kinderen kwamen naar zijn begrafenis.

Ook nu nog herdenken heel wat mensen uit
verschillende landen Sint-Maarten. Maar iedereen
doet dit op zijn eigen manier.

Simon en Anne zijn dolenthousiast. Nu weten ze
wat hen te doen staat. Aan de slag!

Ze praatten er over zijn goedheid. Al snel noemde
iedereen hem de heilige Sint-Maarten.

In Mechelen gaan de kinderen Sinte-Mettezingen.
Ze zetten een mijter op het hoofd en dragen een
rode soldatenmantel.

Sindsdien kwamen de bewoners van Tours elk jaar
samen op de sterfdag van Maarten.

Zo trekken ze al zingend van deur tot deur.
Als ze het goed doen, worden ze beloond met
koek en snoep.

Mama haalt een oud rood laken uit de lade.
Ze knipt het in twee stukken. Perfect!
Nu hebben Simon en Anne elk een mantel.
Papa vindt nog wat karton in de garage. Simon en
Anne maken er elk een mijter van. Met kleurpotloden en zilverpapier brengen ze versiering
aan.
DING! DONG!
Dat zal Tom zijn.
Net op tijd klaar.
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De deur gaat open.
Het is Tom.
Hij ziet er prachtig uit.

Simon en Anne vinden het spannend. Maar met
hun nieuwe vriend Tom gaan ze ervoor! Ze bellen
aan bij verschillende huizen, doen hun uiterste best
in hun prachtige Sint-Maarten kostuum en krijgen
een heleboel snoep. En achteraf eten ze bij de
buurvrouw lekkere pannenkoeken.

Wat een heerlijke herfstavond.
Simon en Anne komen glimlachend thuis.
Mama en papa zijn benieuwd.
Hoe was het?

“Hebben jullie ook muziekinstrumenten gemaakt?”
Nee, daar hebben Simon en Anne niet aan
gedacht. Tom lacht hen toe.

Wat een feest!
“Geen probleem hoor.
Jullie mogen mijn instrumenten gebruiken.
Dan zing ik wel het lied.”

De kinderen vertellen honderduit.
Ze stralen van geluk!
Papa en mama mogen proeven van het lekkers.
Nu is het tijd om te slapen. Simon en Anne kunnen
hun ogen niet meer openhouden. Ze dromen van
Sint-Maarten, van hun nieuwe stad Mechelen
en van heel veel snoep.

